Kobieta zginê³a w po¿arze

GAZETA POWIATOWA Nr 32 (543) Rok XI 7.8.2012 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Tablica Papieska
nad Reg¹ ods³oniêta

(£OBEZ). Karol Wojty³a w latach szeœædziesi¹tych przep³ywa³ przez £obez
w jednym ze sp³ywów kajakowych, to fakt potwierdzony – zapewni³ zebranych
przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ten fakt, na ³obeskiej promenadzie, arcybiskup
Andrzej Dziêga.

CMYK

Skakali,
kopali uszkodzili
dwa auta
GOK w
Radowie
Ma³ym
rozkrêca siê
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INFORMACJE

tygodnik ³obeski 7.8.2012 r.

Tylko jeden radny
Skarga na dyrektora
w ka¿dym z okrêgów odrzucona
(GMINA DOBRA)
Podczas nastêpnych
wyborów samorz¹dowych w gminie
Dobra obowi¹zywaæ
bêd¹ inne okrêgi
wyborcze, ni¿ te
funkcjonuj¹ce dotychczas.

Okrêg nr 4 to czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: Józefa Pi³sudskiego
na odcinku od skrzy¿owania z ul. 3
Maja do ul. Armii Krajowej, Armii
Krajowej na odcinku od skrzy¿owania z ul. Józefa Pi³sudskiego do
skrzy¿owania z ul. S³owackiego;

Radni gminy na ostatniej sesji 28
czerwca podjêli uchwa³ê w sprawie
podzia³u gminy na okrêgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu. W myœl nowej uchwa³y
w gminie bêdzie 15 okrêgów wyborczych.

Okrêg nr 6 to czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: S³owackiego, B³otna,
Mickiewicza, £okietka, Armii Krajowej na odcinku od ul. S³owackiego do skrzy¿owania z ul. Nowogardzk¹, Mieszczañska, Reymonta;

Po zmianach w ka¿dym okrêgu
bêdzie wybierany tylko jeden radny.
Okrêg nr 1 to czêœæ miasta Dobra
obejmuj¹ca ulice: Wojska Polskiego, 1 listopada, Sportowa, Stra¿acka, Nowogardzka, Zielona, Ofiar
Katynia na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do skrzy¿owania z ul.
Boh. Westerplatte;
Okrêg nr 2 to czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: Jana Henryka D¹browskiego, Genera³a Bema, Traugutta, H. Sienkiewicza;
Okrêg nr 3 to czêœæ miasta Dobra
obejmuj¹ca ulice: Boh. Westerplatte, Ofiar Katynia na odcinku pomiêdzy ul. Boh. Westerplatte do ul.
B³otnej, Koœciuszki na odcinku od
ul. Boh. Westerplatte do ul. Mickiewicza;

Okrêg nr 5 to czêœæ miasta Dobra obejmuj¹ca ulice: Koœciuszki
na odcinku od skrzy¿owania z ul.
Mickiewicza do ul. Jana Piwnika
Ponurego, Jana Piwnika Ponurego,
Parkowa, S³oneczna;

Okrêg nr 7 to czêœæ miasta Dobra obejmuj¹ca ulice: 3 Maja, Kiliñskiego, Kasztanowa, Krótka, Józefa Pi³sudskiego na odcinku od
skrzy¿owania z ul. 3 Maja do granic
miasta w kierunku do miejscowoœci
Dobropole;
Okrêg nr 8 obejmuje so³ectwo
Tucze;
Okrêg nr 9 obejmuje so³ectwo
Dobropole;
Okrêg nr 10 zosta³ stworzony
dla so³ectwa Grzêzno;
Okrêg nr 11 zosta³ stworzony
dla so³ectwa Bienice;
Okrêg nr 12 obejmuje so³ectwo
B³¹dkowo;
Okrêg nr 13 to so³ectwo Wrzeœno i Anielino;
Okrêg nr 14 obejmuje so³ectwo
Wojtaszyce;
Okrêg nr 15 to so³ectwo Krzemienna.
PJ

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ o nag³ej œmierci
by³ego d³ugoletniego prezesa
MLKS Sarmata Dobra

œp. Andrzeja Pszkita
Rodzinie sk³adamy wyrazy ubolewania.
Cz³onkowie Klubu
MLKS Sarmata Dobra

(DOBRA) Podczas
ostatniej sesji radni
rozpatrzyli skargê
z³o¿on¹ na dyrektor
Szko³y Podstawowej
w Dobrej.

pani¹ Anetê Ku³ak, i po zapoznaniu
siê z wyjaœnieniami dyrektora Szko³y Podstawowej w Dobrej i skar¿¹cej uznano skargê za bezzasadn¹.
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Dobrej zosta³ zobowi¹zany
do powiadomienia skar¿¹cej o sposobie za³atwienia skargi.
PJ

Po rozpatrzeniu skargi na dzia³alnoœæ dyrektor Szko³y Podstawowej w Dobrej pani Ewy Dmochowskiej-Hatalskiej, z³o¿onej przez

Bêdzie
lepsza
droga
do Sulic
(PRZYTOÑ, gm.
Wêgorzyno). Zosta³
og³oszony przetarg
na przebudowê odcinka
gminnej drogi do Sulic,
w obrêbie Przytoñ.
Gmina chce przebudowaæ drogê dojazdow¹ do Sulic i gruntów
rolnych w obrêbie Przytoñ o d³ugoœci oko³o 700 m i szerokoœci 4 m a
6 m wraz z poboczami.
O ile przetarg zostanie rozstrzygniêty w terminie, zakoñczenie prac
zaplanowano do 15 paŸdziernika
tego roku.
MM
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10. Festyn TrzeŸwoœci Zginê³a w po¿arze
(WÊGORZYNO) W
najbli¿sz¹ niedzielê, 12
sierpnia, odbêdzie siê tu
10. Festyn TrzeŸwoœci.
Na Festynie zostanie zainicjowana nowa tradycja sportowa - I
bieg i I marsz Nordic Walking o
per³ê 27 jezior. Start o godz. 10.30.
Godzinê póŸniej turniej na Orliku
dru¿yn ch³opców rocznika 2000. O
godz. 13. Msza œw. w koœciele, a po
niej, na placu przed koœcio³em, oficjalne otwarcie Festynu. Mocnym
akcentem bêdzie koncert Krzysztofa
Jaryczewskiego, twórcy Oddzia³u

Zamkniêtego, który przedstawi program „Twoje ¿ycie Twój wybór”.
Po godz. 16. dzieciaki bêd¹
mog³y pop³ywaæ ³odzi¹ motorow¹
po jeziorze Wêgorzyñskim - zbiórka chêtnych na pla¿y.
Dla odwa¿nych i ³akn¹cych duchowych doœwiadczeñ ca³odobowe
czuwanie w koœciele, w intencji
trzeŸwoœci. Pocz¹tek o godz. 18.
W trakcie imprezy bêdzie mo¿liwoœæ rozmawiania z psychologiem, terapeut¹, asystentem rodziny. Druga czêœæ festynu 15 sierpnia.Zapraszaj¹ Burmistrz, Parafia i
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
(r)

Œwietlice dla wsi
(WÊGORZYNO). Po og³oszeniu pierwszego przetargu na budowê œwietlic kontenerowych
okaza³o siê, ¿e chêtnych podjêcia
siê tego zadania brak. Og³oszono
wiêc drugi przetarg.
Jeœli tym razem zg³osi siê wykonawca, œwietlice w Gardnie i Winnikach powstan¹ ju¿ we wrzeœniu.

Walkê o nie so³tysi z tych miejscowoœci toczyli ju¿ od wielu lat, przytaczaj¹c sporo argumentów, popieraj¹cych postulaty lokalnych spo³ecznoœci.
W obu miejscowoœciach maj¹
zostaæ postawione œwietlice kontenerowe, a teren wokó³ nich zagospodarowany.
MM

(ANIELINO, gm. Dobra)
Tragicznie zakoñczy³ siê
po¿ar domu w tej
miejscowoœci. Zginê³a
Józefa G.
4 sierpnia o godz. 7.09 stra¿
po¿arna zosta³a wezwana do po¿aru
domu dwurodzinnego. Do akcji ratowniczej wyruszy³ zastêp JRG
£obez, dwa zastêpy OSP Dobra,
OSP Dêbicie, zastêp z Nowogardu
oraz operacyjny z £obza. £¹cznie w
akcji uczestniczy³o 23 stra¿aków.
Po przyjeŸdzie okaza³o siê, ¿e
po¿ar ma miejsce w pokoju o po-

wierzchni 12 m. kw. Tam w³aœnie
zosta³y skierowane dzia³ania stra¿y,
tym bardziej ¿e znajdowa³a siê tam
starsza osoba. Jak siê okaza³o, spaleniu uleg³o ³ó¿ko, na którym le¿a³a
mieszkanka domu.
Na miejscu zdarzenia by³ prokurator. Wstêpnie ustalono, ¿e przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie instalacji elektrycznej, ale czy rzeczywiœcie, okreœli bieg³y. Dla precyzyjnego okreœlenia przyczyn œmierci zostanie przeprowadzona sekcja
zw³ok. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.
Dzia³ania stra¿y po¿arnej trwa³y trzy godziny. Uratowano mienie
na oko³o 80 tys. z³.
MM

Uszkodzili dwa auta
(£OBEZ) 1 sierpnia br. ok.
godz. 2.20 w £obzie przy ul.
Obroñców Stalingradu nieustaleni sprawcy dokonali umyœlnego
uszkodzenia dwóch samochodów.
Najpierw uszkodzili Mercedesa, skacz¹c po nim i kopi¹c go dokonali wgnieceñ dachu, tylnej klapy i
tylnych drzwi, powoduj¹c starty w
wysokoœci 2 tys. z³ na szkodê Piotra
J. z £obza.
Jednak nie poprzestali na tym i
uszkodzili równie¿ drugi pojazd
marki Mitsubishi poprzez wgniecenia dachu, tylnego lewego b³otnika

oraz porysowania znacznej czêœci
karoserii pojazdu, powoduj¹c starty
w wysokoœci 2500 z³ na szkodê
Miros³awa K. z £obza.
(kp)

Sprzeda¿ materia³ów
- budowlanych
- hydraulicznych
- kanalizacyjnych

Sprzeda¿ stali i wêgla
P.H. WÊGLOBUD S.A
£obez ul. Podgórna 24

Tel. 91 397 44 47, 609 519 506

DREWNO

kominkowe i opa³owe
Dowóz do klienta

tel. 608-55-81-60
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Muzyka Moniuszki Tablica Papieska
w koœciele
(£OBEZ). Karol Wojty³a w
latach szeœædziesi¹tych
przep³ywa³ przez £obez
w jednym ze sp³ywów
kajakowych, to fakt
potwierdzony – zapewni³
zebranych przed tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ ten fakt,
na ³obeskiej
promenadzie, arcybiskup
Andrzej Dziêga.

Arcybiskup Dziêga zaproponowa³, aby dla upamiêtnienia sp³ywu

W minion¹ niedzielê mury koœcio³a w £obzie z ledwoœci¹ mieœci³y wiernych, którzy przybyli wys³uchaæ arcybiskupa Andrzeja Dziêgê.
Po Mszy œw. zostali, by pos³uchaæ utworów Stanis³awa Moniuszki w wykonaniu bia³oruskiego zespo³u Gumienskiya Krynitsy z miasta Czerwien.
Rodzinne miasto wykonawców
znajduje siê niedaleko miejsca urodzenia kompozytora. W samym
mieœcie cz³onkowie zespo³u ucz¹
muzyki. Do £obza przyjechali, aby
m.in. uraczyæ nas swoj¹ gr¹ i œpiewem z repertuaru moniuszkowskiego. Mieszkañcy grodu nad Reg¹,
g³odni tego typu wra¿eñ, z wielkim
aplauzem dziêkowali wykonawcom
po ka¿dorazowym wykonaniu kolejnego utworu. Na koniec podziêkowanie swoje wyra¿ono owacjami
na stoj¹co. To pokazuje jak bardzo
ludzie w mieœcie spragnieni s¹ wra¿eñ wy¿szych, ni¿ tych na boiskach.
Tu nale¿¹ siê podziêkowania dla
dyrektora £obeskiego Domu Kultu-

ry, który nawi¹za³ wspó³pracê kulturaln¹ na Bia³orusi i sprowadzi³ do
£obza zespó³, który zagra³ nam kilka utworów kompozytora.
Nie oby³o siê jednak bez zgrzytów po obu stronach. Mianowicie
osoba prowadz¹ca nazwa³a Moniuszkê kompozytorem bia³oruskim, co sprawi³o, ¿e po koœciele
przeszed³ pomruk oburzenia na tego
typu stwierdzenie. Z kolei Bia³orusini prze³knêli gorzk¹ pigu³kê, gdy
arcybiskup Dziêga, po zakoñczonym koncercie, wskazuj¹c na
mieszkañców powiedzia³, ¿e w
wiêkszoœci s¹ to ludzie wypêdzeni z
terenów obecnej Bia³orusi.
Po zakoñczonym koncercie, na
zewn¹trz œwi¹tyni, da³o siê us³yszeæ
s³owa wielkiego zadowolenia z
prze¿ytych chwil podczas koncertu
i to zarówno z ust osób m³odszych,
jak i starszych.
Byæ mo¿e jest to dobry czas na
rozpoczêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do tego, aby chocia¿ raz w roku w
£obzie by³y organizowane koncerty
muzyki klasycznej.
MM

Karola Wojty³y zorganizowaæ kajakowy sp³yw papieski. Jak zauwa¿y³,
nie ka¿dy musi byæ mistrzem w tej
dziedzinie, poprosi³ wiêc, aby ci
mniej obeznani ze sztuk¹ kajakarstwa p³ywali przynajmniej na tym
odcinku rzeki, która p³ynie przez
miasto.
Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy pami¹tkowej
przyci¹gnê³a na promenadê spor¹
czêœæ spo³eczeñstwa ³obeskiego.
Przemarsz z koœcio³a po Mszy œwiêtej i koncercie „Œladami Moniuszki” prowadzi³a kapela, niestety, nie
z £obza. Dodatkowo ³adna pogoda
tego dnia zachêca³a do spacerów.
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nad Reg¹ ods³oniêta

Do ods³oniêcia pomnika arcybiskup Andrzej Dziêga poprosi³ dwoje najm³odszych uczestników uroczystoœci, co sprawi³o maluszkom
ogromn¹ radoœæ.
Byæ mo¿e proœba arcybiskupa

zostanie zrealizowana, a miejsce
przy przystani kajakowej zagospodarowane. Czy tak siê stanie i czy
sp³ywy kajakowe stan¹ siê bardziej
popularne, czas poka¿e. Na razie
rzeczywistoœæ pokaza³a, ¿e osoby

najbardziej zaanga¿owane w projekt, sta³y w t³umie jedynie jako
widzowie. Pod pomnikiem zabrak³o
bowiem inicjatorów: Zdzis³awa

Bogdanowicza oraz Henryka Musia³a, choæ nie zabrak³o podziêkowañ dla nich z ust burmistrza £obza
Ryszarda Soli.
MM
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„AKTYWNY SAMORZ¥D”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie uprzejmie informuje, ¿e Powiat £obeski przyst¹pi³ do realizacji pilota¿owego programu
„AKTYWNY SAMORZ¥D” finansowanego ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wnioski wraz z wk³adkami i za³¹cznikami dostêpne s¹ w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bema 27, 73 - 150 £obez
oraz na stronie internetowej: www.pcpr.lobez.ibip.pl
Ponadto szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Bli¿szych informacji na temat programu mo¿na uzyskaæ w siedzibie PCPR lub telefonicznie pod numerem 91 39 768 41
Termin sk³adania wniosków

od 16 sierpnia 2012 r. do 30 wrzeœnia 2012 r.
G³ównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczaj¹cych uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym,
zawodowym oraz w dostêpie do edukacji.
PROGRAM OBEJMUJE NASTÊPUJ¥CE OBSZARY WSPARCIA:
1. obszar A - pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania do posiadanego
samochodu,
2. obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzêtu komputerowego
wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 - pomoc w zakupie urz¹dzeñ lektorskich,
4. obszar B3 - pomoc w zakupie urz¹dzeñ brajlowskich,
5. obszar B4 - dofinansowanie szkoleñ w zakresie obs³ugi nabytego w ramach
programu sprzêtu komputerowego i oprogramowania lub urz¹dzeñ lektorskich albo brajlowskich,
6. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym,
7. obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym,
8. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale¿nej.

US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
 wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

£OBEZ
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GOK w Radowie
Ma³ym rozkrêca siê

Oœwiadczenia maj¹tkowe
urzêdników Gminy Radowo
Ma³e
Józef Wypijewski – wójt gminy. W minionym roku zgromadzi³
œrodki pieniê¿ne w wysokoœci
20.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ).
Posiada mieszkanie o powierzchni
91 mkw. i wartoœci 120.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Wójt posiada
równie¿ 1,07 ha niezabudowanej
ziemi o wartoœci 10.000 z³ oraz inne
nieruchomoœci o powierzchni 32
mkw. i wartoœci 9.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ). Z tytu³u zajmowanego
stanowiska dochód w wysokoœci
107.730 z³. Posiada samochód osobowy VV Golf, 2002 rok produkcji
(ma³¿eñska wspólnoœæ).
Jadwiga Œcibor – sekretarz
gminy. W poprzednim roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci
19.500 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ).
Posiada mieszkanie o powierzchni
57 mkw. i wartoœci 80.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Ponadto ma
gara¿ o powierzchni 18 mkw. i wartoœci 5.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Z tytu³u zatrudnienia w urzêdzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
120.536 z³.

(RADOWO MA£E) Pod koniec marca radni gminy podjêli
uchwa³ê o utworzeniu samorz¹dowej instytucji kultury – Gminnego Oœrodka Kultury w Radowie Ma³ym i nadania jej statutu.
Nastêpnie wybrano dyrektora
oœrodka, która musi zbudowaæ
wszystko od podstaw.
Gminny Oœrodek Kultury w Radowie Ma³ym funkcjonuje dopiero
kilka miesiêcy. Obecnie za³atwiane
s¹ wszystkie formalnoœci zwi¹zane
z funkcjonowaniem takiego oœrodka. Na sierpieñ zaplanowano seanse
filmowe, które bêd¹ odbywa³y siê
cyklicznie. W jednorazowym seansie mo¿e wzi¹æ udzia³ maksymalnie
20 osób. Przy wiêkszym zainteresowaniu seanse bêd¹ powtarzane w innym terminie.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ telefonicznej rezerwacji na godzinê przed
ka¿dym wyœwietleniem filmu (9156-18-424).
Dla dzieci przewidziano „popo³udniowe bajanie”. Seanse odbywaæ
siê bêd¹ w ka¿dy wtorek i czwartek
sierpnia o godzinie 15.00. Dzisiaj

wyemitowany zostanie film „Safari”, a 9 sierpnia film animowany
„Za³oga G”. Wstêp 1 z³ od osoby.
„Wieczór z filmem” skierowany
jest do osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Seanse odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy
wtorek i czwartek sierpnia o godzinie 20.00. Dzisiaj wyemitowany zostanie film „Poka¿ kotku co masz w
œrodku”,a 9 sierpnia „Ch³opiec w
pasiastej pi¿amie”.
GOK organizuje tak¿e wyjazd
do kina w Miêdzyzdrojach na film
pt. „Nawiedzony wyœcig”, wyœwietlany w systemie 7D, który odbêdzie
siê 11.08.2012. Godzina wyjazdu
9.00 sprzed Urzêdu Gminy. Koszt
30 z³ (w cenie przejazd w obie strony oraz bilet wstêpu do kina). PJ

Bud¿et Radowa Ma³ego
po po³owie roku
(RADOWO MA£E) Wójt
gminy poda³ informacjê z wykonania bud¿etu za II kwarta³ 2012
roku.
Dochody gminy Radowo Ma³e
na bie¿¹cy rok zaplanowano w wysokoœci 13.945.264 z³. Do po³owy

roku wynios³y one 7.224.493 z³.
Wysokoœæ wydatków z kolei
zaplanowano na 12.009.065 z³. W
pierwszej po³owie roku wydano z
bud¿etu gminy 5.693.335 z³, w tym
na wydatki bie¿¹ce 5.674.528 z³, a
na wydatki maj¹tkowe 18.806 z³. PJ
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Bo¿ena Kopaczewska – skarbnik gminy. W poprzednim roku
zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 26.288 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ). Posiada mieszkanie o
powierzchni 68 mkw. i wartoœci
70.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ).
Ponadto ma budynek gospodarczy o
powierzchni 25 mkw. i wartoœci
4.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Z
tytu³u zatrudnienia w urzêdzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 72.200
z³. Posiada samochód osobowy Seat
Cordoba, 2006 rok produkcji.
Genowefa Trykacz – z-ca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
Nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w
poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 67 mkw. i wartoœci 70.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Ponadto ma gara¿ o powierzchni 18 mkw. i wartoœci 4.000
z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Z tytu³u
zatrudnienia w urzêdzie osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 63.599 z³;
emerytura – 16.222 z³; umowy zlecenia – 2.096 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: wobec syna na zakup mieszkania – wspó³kredytobiorca, stan
zad³u¿enia – 34.904 CHF.
Jolanta Dzierwa – kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie
o powierzchni 53 mkw. i wartoœci

70.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Ponadto ma gara¿ o
powierzchni 15 mkw. i wartoœci
3.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Z tytu³u zatrudnienia w
urzêdzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 64.194 z³. Posiada samochód
osobowy Renault Thalia, 2001 rok
produkcji (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa).
Jadwiga P³uciennik – dyrektor Gminnej Biblioteki. W poprzednim roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 585 z³
(ma³¿eñska wspólnoœæ). Posiada
dom o powierzchni 220 mkw. i
wartoœci 280.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Ponadto
posiada grunty rolne o powierzchni 1,46 ha i wartoœci 8.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Z tego tytu³u
w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 1.155 z³. Posiada tak¿e dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 493 mkw. i wartoœci
13.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ).
Z tytu³u zatrudnienia w urzêdzie
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
30.998 z³; inne Ÿród³a dochodu –
3.319 z³.
Ewa Radanowicz – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Radowie Ma³ym.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 28.000 z³
oraz 1.200 euro (ma³¿eñska wspólnoœæ). Posiada mieszkanie o powierzchni 56 mkw. i wartoœci
80.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Ponadto ma gara¿ o
pow. 18 mkw. i wartoœci 3.500 z³
(ma³¿eñska wspólnoœæ). Osi¹gnê³a
dochód ze stosunku pracy w wysokoœci 72.398 z³; umowa o dzie³o z
„Empiria” Szczecin, szko³y, fundacja „Kaszubskie S³oneczniki” –
22.030 z³; prawa autorskie – „Empiria” Szczecin, WSPI wydawnictwo
– 3.480 z³. Posiada samochód Honda Comfort z 2010 roku.
Ryszard Jamro¿y – dyrektor
szko³y w Siedlicach. W 2011 roku
nie zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych. Posiada na wspó³w³asnoœæ
dwa domy, pierwszy o powierzchni
100 mkw. i wartoœci 300.000 z³, a
drugi o powierzchni 184 mkw. i
wartoœci 450.000 z³. W poprzednim
roku osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 66.642 z³;
inne Ÿród³a dochodów – 19.178 z³.
Posiada Citroena C4 z 2006 roku.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na budowê domu w wysokoœci 374.794 z³.
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Jak mo¿na wchodziæ na teren budowy z przekonaniem, ¿e bêdzie siê robiæ partactwo?

We wrzeœniu minie rok, jak prace mia³y
byæ zakoñczone, a nie s¹
(WÊGORZYNO). We
wrzeœniu minie rok od
terminu, w którym firma
PUWiS Nowogard,
bêd¹ca podwykonawc¹
firmy Eko-Wark,
powinna by³a zakoñczyæ
prace zwi¹zane
z po³o¿eniem sieci
wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. Nie
zakoñczy³a, a termin
wci¹¿ jest przed³u¿any.
Termin by³ aneksowany do koñca lutego. Nastêpnie firma zadeklarowa³a, ¿e wykona prace do koñca
lipca. Jednak¿e niedawno zg³osi³a
przesuniêcie zakoñczenia prac o
kilka tygodni.
Wystarczy przejechaæ przez
Wêgorzyno, aby zobaczyæ trwaj¹ce
prace na terenie ca³ego miasta. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e prowadzone s¹
dok³adnie w tych samych miejscach, w których ju¿ po³o¿ono rury
i w tych samych, w których ju¿ poprawiano.
Prace trwaj¹ miêdzy innymi na
ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko
ksiêgarni, rozryty jest ca³y chodnik.
Ogrodzenie betonowe, które zosta³o uszkodzone prywatnej osobie i
wykonawca ju¿ raz je naprawia³ w
okresie wiosennym, ponownie uleg³o uszkodzeniu i ponownie bêdzie
naprawiane na koszt firmy. Trudno
stwierdziæ, jak wykonawcy op³aca

siê tak partaczyæ prace, bo przecie¿
ponosi dodatkowe koszty zarówno
poprawek, jak i napraw uszkodzonych elementów architektonicznych na posesjach prywatnych. W
tym wypadku nasuwa siê pytanie,
czy wykonawca nie potrafi po³o¿yæ
kawa³ka rury w profesjonalny sposób, skoro w niektórych miejscach
poprawki dokonywane s¹ po kilka
razy? Kolejnym przyk³adem partactwa jest dom znajduj¹cy siê przy
ul. Podgórnej, gdzie odkopywano
fundamenty ju¿ wiele razy. Przy
tym domu prace s¹ ju¿ zakoñczone,
ale czy prawid³owo wykonane,
oka¿e siê podczas ostatecznego
monitoringu sieci. Obecnie do wykonania poprawek zosta³a podnajêta firma z £obza, która w oczach
przedstawicieli gminy jest bardziej
rzetelna.
- Przed ostatnim terminem deklarowanego zakoñczenia prac
przys³ali do nas pismo, ¿e niestety,
ale nie s¹ w stanie do tego dnia wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zania i informuj¹, ¿e prace potrwaj¹ jeszcze
oko³o trzech tygodni. Z tego co wiemy od grup, które s¹ w terenie, to
trzy tygodnie nie wystarcz¹. Wci¹¿
nie mamy zakoñczonej i rozliczonej
inwestycji. Zadanie obejmuje po³o¿enie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz przy³¹czy. Do PROWu wystêpowaliœmy o dofinansowanie na sieæ. Roboty sieciowe s¹ zamkniête na tyle, ¿e mogliœmy z³o¿yæ
wniosek o pozwolenie na u¿ytkowanie, mimo tego, ¿e na tej sieci nadal
s¹ poprawki. Zakres prac dotycz¹cy

sieci mamy ju¿ zrealizowany. Wniosek do PROW-u o p³atnoœæ zosta³
z³o¿ony w odpowiednim terminie.
Jesteœmy ju¿ po poprawkach. Kwota dofinansowania jednak stopnia³a,
i to znacznie. Pierwotnie mogliœmy
uzyskaæ oko³o 3 miliony z³otych, w
tej chwili mo¿emy liczyæ tylko na
po³owê tej kwoty. Jedn¹ z przyczyn
jest sposób zorganizowania przetargu w 2010 roku. Dodatkowe powody wynikaj¹ ze zmian dotycz¹cych
sposobu wykonania prac, na przyk³ad mia³y byæ wykopy w¹skie, a
przyjêto szerokie. Tego typu zmiany sprawi³y, i¿ nie otrzymamy za to
dofinansowania unijnego w odpowiedniej wysokoœci – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Przetarg organizowany by³
przez in¿yniera kontraktu, którego
zadaniem jest w imieniu gminy i na
rzecz gminy pilnowanie i prowadzenie inwestycji. Odnoœnie prowadzenia inwestycji rodzi siê wiele w¹tpliwoœci; czy rzeczywiœcie in¿ynier
kontraktu wywi¹zuje siê z powierzonego mu zadania, bior¹c pod
uwagê iloœæ poprawek na sieci. Ale
nie tylko in¿ynier kontraktu czuwa³
nad realizacj¹ zadania. Na terenie
budowy byli zarówno burmistrz,
sekretarz, jak i kierownik Wydzia³u
Inwestycji. Swoje uwagi zg³aszali
niezw³ocznie na radach budowy.
- Obecna sytuacja pokazuje, ¿e
zg³aszane przeze mnie, pani¹ sekre-

tarz i przez kierownika oficjalne
wnioski nie by³y brane pod uwagê.
My wnioskowaliœmy, a wykonawca
robi³ swoje. By³y takie sytuacje, ¿e
w terenie, widz¹c Ÿle uk³adane rury,
zwraca³am uwagê pracownikom.
Wyjaœnia³am, ¿e nie tak powinny
byæ uk³adane, ¿e rury nie powinny
byæ przysypane piaskiem, ale uk³adane na piasku i byæ nim otoczone,
a jest inaczej. Na moje uwagi s³ysza³am odpowiedŸ: „³adna dzisiaj pogoda, mo¿na siê poopalaæ”. Z takimi stwierdzeniami spotykaliœmy siê
non stop. W marcu, kiedy mia³o
dojœæ do odbioru, okaza³o siê, ¿e nie
mo¿e siê odbyæ, poniewa¿ wykonawca nie przed³o¿y³ wszystkich
dokumentów. Wówczas komisja
dokona³a odbiór techniczny. To nam
pokaza³o, ¿e jest bardzo Ÿle. Zawnioskowa³am, aby zmonitorowaæ
ca³¹ sieæ. Monitoring sieci potwierdzi³ nasze w¹tpliwoœci i uwagi. Pokaza³, ¿e s¹ syfony, za³amania, odstêpstwa itd. Gdyby b³êdy w wykonaniu nie zosta³y poprawione, sieæ
nie zafunkcjonowa³aby. Wspó³czujê ludziom mieszkaj¹cym na tym
terenie i proszê jeszcze o odrobinê
cierpliwoœci. Robiê, co mogê, bo
wiem, ¿e ze wzglêdu na przed³u¿aj¹c¹ siê inwestycjê jest to uci¹¿liwe
dla mieszkañców. Firma ma doprowadziæ do prawid³owego wykonania sieci. Nie mogê zrozumieæ, jak
mo¿na wchodziæ na teren budowy z
przekonaniem, ¿e bêdzie siê robiæ
partactwo? Wygl¹da na to, ¿e rury
by³y zwyczajnie wrzucane i zasypy-
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Lokalne smaki

Winniczki z Winnik?
Czemu nie

wane gruzem z wykopu, powoduj¹c
od razu ich zniszczenie. Prawdopodobnie nie by³o zagruntowania pod³o¿a, co w momencie osiadania powodowa³o obni¿anie, ³amanie itp –
doda³a burmistrz Wêgorzyna.
Gdyby burmistrz nie doprowadzi³a do monitorowania sieci przez
niezale¿n¹ firmê zewnêtrzn¹, mog³oby dojœæ do tego, ¿e ca³y koszt
ewentualnych póŸniejszych napraw
spad³by na mieszkañców. Oznacza
to, ¿e wesz³oby to w koszt ceny
wody i œcieków. To mieszkañcy ponosiliby dodatkowe koszty. Gmina
zap³aci³aby to, co jest zgodnie z
umow¹, myœl¹c, ¿e prace zosta³y
wykonane prawid³owo, wszak nad
nimi mia³ czuwaæ in¿ynier kontraktu, któremu p³aci siê za to. W nastêpnym okresie wychodzi³yby ró¿nego
rodzaju awarie i ró¿nego rodzaju
zdarzenia, które nale¿a³oby naprawiaæ. Dosz³o by do tego, ¿e naprawy
dokonywa³aby obecna firma z w³asnych funduszy, odbieraj¹c sobie
poniesione koszty w cenie taryf. W
konsekwencji okaza³oby siê, ¿e
mieszkañcy za owe media p³ac¹
zdecydowanie wiêcej, ni¿ wówczas,
gdy wodoci¹gami zarz¹dza³a poprzednia firma, która de facto k³adzie now¹ sieæ. Jak k³adzie wykaza³o monitorowanie. Firma, która wykonywa³a kamerowanie sieci, za³¹czy³a mapy z zakreœlonymi w kolorze pomarañczowym odcinkami do
poprawy. Mapy by³y prawie ca³e w
tym kolorze, poprawnie wykonano
zaledwie niewielk¹ czêœæ sieci.
Rury zosta³y Ÿle po³¹czone, nawet
na odcinkach miasta, w którym nie
ma ¿adnej infrastruktury pod ziemi¹
– na osiedlu, które zosta³o postawione na wczeœniejszym polu ornym,
gdzie teoretycznie nie by³o ¿adnych
podstaw do z³ego wykonania sieci.
Ludzie po wiosennych pracach
doprowadzili otoczenie swoich posesji do porz¹dku, a teraz ponownie
maj¹ wykopy. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e mieszkañcy maj¹ dosyæ.
Ale nie tylko sam sposób wyko-

nania inwestycji pozostawia wiele do
¿yczenia. Gmina mia³a równie¿ problemy z rozliczeniem zadania i z³o¿eniem wniosku o zwrot pieniêdzy
poniesionych na wykonanie sieci.
Kosztorys inwestorski ze strony
gminy by³ bardzo szczegó³owo rozbity, natomiast kosztorys prac
przedstawiony przez firmê by³ wykonany na zasadzie zgrupowania
zadañ. Sama firma nie potrafi³a póŸniej rozbiæ ich na poszczególne zadania, zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Gmina, aby ubiegaæ siê o
zwrot pieniêdzy, musia³a przedstawiæ koszty poszczególnych zadañ.
Firma t³umaczy³a siê, ¿e to gmina
sama wyst¹pi³a do firmy o grupowanie. Trudno to stwierdziæ, skoro owe
wyst¹pienie mia³o nast¹piæ w poprzedniej kadencji.
W konsekwencji dosz³o do paradoksalnej sytuacji, w której Gmina
p³aci pieni¹dze in¿ynierowi kontraktu za pilnowanie, aby zarówno
przetarg, jak i wykonanie prac przebiega³o prawid³owo, a jednoczeœnie
sama musi kontrolowaæ nie tylko
prace i zwracaæ uwagê na b³êdy, ale
i kontrolowaæ in¿yniera kontraktu.
W ca³ym tym zadaniu wszystko
wygl¹da tak, jakby in¿ynier kontraktu albo nie robi³ nic z powierzonych mu obowi¹zków (kontrola
prac na sieci) albo robi Ÿle (przetarg), albo dzia³a na szkodê gminy
(zmniejszona dotacja i opóŸnienie
prac). Rodzi siê wiêc pytanie, za co
in¿ynier kontraktu bierze niema³¹ w
koñcu kasê? Za co mieszkañcy tej
gminy mu p³ac¹, bo na razie wychodzi na to, ¿e za wci¹¿ rozkopane
miasto i partaczon¹ robotê.
Zarówno in¿ynier kontraktu, jak
i wykonawca nie otrzymali pe³nej
zap³aty. Czêœæ pieniêdzy maj¹
otrzymaæ po zakoñczeniu prac,
wiêkszoœæ jednak ju¿ podjêli. Ostateczne rozliczenie nast¹pi po koñcowym monitoringu, o ile ten poka¿e, ¿e wszystko jest w porz¹dku.
Obecnie kary dla wykonawcy s¹ ju¿
czêœciowo naliczone.
Magdalena Mucha

(GMINA WÊGORZYNO)
Niedaleko Wêgorzyna, w miejscowoœci Winniki, mo¿na zatrzymaæ siê w gospodarstwie agroturystycznym „Bogdaniec”. Prócz
wypoczynku i wielu atrakcji,
mo¿na tam zasmakowaæ kuchni w
wykonaniu p. Bernata.
Pan Bogdan Bernat w swoim
gospodarstwie serwuje „Winniczki
z Winnik” i „Paprykarz z kasz¹”
oraz w³asnego wykonania nalewkê.
- Œlimaki s¹ narodow¹ potraw¹
we Francji. Z drobn¹ uwag¹, ¿e te
œlimaki pochodz¹ z zagranicy, m.in.
z Polski. W województwie zachodniopomorskim jest wiele takich skupów. Jedz¹ nasze œlimaki, wiêc jaka
to jest ich potrawa – pyta retorycznie pan Bogdan Bernat.
- Mieszkamy w Winnikach, wiêc
sama nazwa coœ znaczy. W starostwie powiatowym powiedziano mi,
¿e jeszcze „za Niemców” serwowano na tych terenach œlimaki, wiêc
chcia³bym kiedyœ wystawiæ „Winniczki z Winnik”, jako tradycyjn¹
potrawê lokaln¹. Fakty s¹ takie, ¿e
odpowiedni¹ por¹ roku winniczków
s¹ u nas setki. Samo przygotowanie
œlimaka do momentu, gdy mo¿emy
go spo¿yæ, to czas oko³o 4-6 dni. Na
prze³omie maja i czerwca one wêdruj¹ i wtedy mo¿na je zbieraæ. Œlimaki musz¹ siê wyszlamowaæ. Trwa
to od 5 do 7 dni. Jak ju¿ siê
oczyszcz¹, to gotuje je siê w wywarze z warzyw. Mo¿na je te¿ wygotowaæ wy³¹cznie w soli. Nastêpnie
wyjmuje siê ca³ego œlimaka ze skorupy i odcina siê sam czubek, powiedzmy na d³ugoœæ paznokcia,
resztê wyrzucamy, gdy¿ jest to czêœæ
niejadalna. Po przygotowaniu jadalnych czêœci, jeszcze raz obgotowujemy muszlê w celu oczyszcze-

nia. Do potrawy przygotowujemy
mas³o z czosnkiem i pietruszk¹ b¹dŸ
koperkiem. Do muszli wk³adamy
koñcówki jadalne i zatykamy przyprawionym mas³em. Ca³oœæ zostawiamy do momentu, a¿ mas³o stê¿eje. PóŸniej œlimaka wk³adamy do
piekarnika. Porcja sk³ada siê z 5-7
sztuk.
- Paprykarz to by³o wyzwanie –
opowiada pan Bernat. - Zadzwoniono do mnie z zapytaniem, czy
chcia³bym wystartowaæ w targach z
paprykarzem, bo tak sobie obmyœlili. Mia³em ugotowaæ 100 kg tego paprykarzu, który trafi³ docelowo na
targi do Kielc. Paprykarz ci¹gle próbowaliœmy udoskonalaæ, poszukuj¹c wybornego smaku. Próbki paprykarzu zrobiliœmy z kaszy gryczanej, kaszy jêczmiennej i soczewicy. Zast¹piliœmy wiêc sztandarowe sk³adniki paprykarzy, czyli ry¿ i
koœci z dorsza. Najbardziej smakowa³ paprykarz z kaszy gryczanej,
chocia¿ wed³ug mnie najlepszy by³
z soczewicy. Zastosowaliœmy makrelê wêdzon¹ i obsma¿anego
morszczuka. Rybê nale¿y rozdrobniæ, ca³oœæ wymieszaæ. Do tego dodajemy du¿o cebuli, przecier pomidorowy i paprykê. Nie nale¿y przesadziæ z czosnkiem – to przepis
wed³ug pana Bogdana Bernata.
Najœwie¿szym pomys³em w³aœciciela gospodarstwa agroturystycznego w Winnikach jest „Imbirowe jab³uszko z Bogdañca”. - Nalewka jest przekazywana u nas rodzinnie. Moja mama pochodzi z
Kresów wschodnich – mówi pan
Bernat. - Nalewka robiona jest z jab³ek i imbiru. Nastêpnie jest zalewana wódk¹, a póŸniej wszystko dos³adza siê miodem, w zale¿noœci mo¿na zrobiæ to miodem lipowym lub
akacjowym - dodaje.
PJ
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Niewykorzystany potencja³
(RADOWO MA£E) Gmina
Radowo Ma³e jest gmin¹
o charakterze typowo
rolniczym, przez co jej
obszar jest ekologicznie
czysty, a potencja³
agroturystyczny
niewykorzystany.
Gmina stanowi dobre
miejsce wypoczynku
dla wêdkarzy, myœliwych
oraz osób lubi¹cych
leœn¹ ciszê. Uroku ca³ej
gminie dodaj¹ niewielkie
jeziora po³o¿one w
zaciszu leœnym.
Do najpiêkniejszych z
nich mo¿emy zaliczyæ:
G³êbokie, Okrzeja, Piaski
i Konie.
Maksym¹ turysty pieszego, czy
te¿ rowerowego, jest to, ¿e pragnie
on zwiedziæ jak najwiêcej miejsc na
mapie, rzadko wracaj¹c do miejsc
ju¿ poznanych. Jest to szans¹ dla
gmin naszego powiatu, który posiada wiele walorów przyrodniczych,
choæ turystyka na tych rejonach
jeszcze sobie drzemie. Mamy jednak pewn¹ przewagê nad bogatszymi regionami Polski, bardziej znanymi - u nas mo¿na znaleŸæ spokój
i ciszê.
W gminach naszego powiatu
bardzo czêsto mówi siê o rozwoju
turystyki. Powsta³a ju¿ Lokalna
Organizacja Turystyczna, a jej dzia-

zlokalizowane s¹ na terenie by³ej
ubojni, w jednym z obiektów wydzielono miejsce dla goœci, aby mieli gdzie schroniæ siê przed niesprzyjaj¹ca pogod¹.

Strzmiele: archiwum
³alnoœæ opiera siê na idei partnerstwa. Podstawê do powo³ania LOT
w powiecie ³obeskim da³a aktywnoœæ bran¿y turystycznej oraz zaanga¿owanie w³adz powiatu i gmin w
rozwój turystyki. Organizacjê powo³ano w ramach projektu „Dzia³aj¹c razem osi¹gamy wiêcej – partnerstwa lokalne w turystyce narzêdziem sukcesu zmian gospodarczych”. Prawd¹ jest, ¿e piêæ gmin
ma wiêcej do zaoferowania ni¿ jedna. A dotychczas ka¿da z gmin naszego powiatu chwali³a siê praktycznie tym samym: rzeka Rega,
kajaki, koœcio³y, przyroda. Zebranie
tego wszystkiego w ca³oœæ byæ mo¿e
zachêci turystów do odwiedzania
powiatu ³obeskiego.
Gmina Radowo Ma³e po³o¿ona
jest w centrum Pomorza Zachodniego, w centrum powiatu ³obeskiego,
na WysoczyŸnie £obeskiej i Równinie Nowogardzkiej. Przez zachodni¹ czêœæ gminy przep³ywa rzeka
Ukleja (dop³yw Regi). Atrakcj¹ bo-

taniczn¹ jest rezerwat „Mszary”,
który le¿y nad Jeziorem Piaskowym, gdzie spotkaæ mo¿na, obok
rzadkiej roœlinnoœci bagiennej, roœlinê owado¿ern¹ - rosiczkê. Unikalne walory krajobrazowe, bogactwo przyrody, przepiêkne lasy, czystoœæ wód i powietrza stwarzaj¹ w
gminie Radowo Ma³e dogodne warunki dla rozwoju ró¿norodnych
form turystyki aktywnej (np. œcie¿ki
rowerowe, turystyka konna) oraz
agroturystyki.
Sp³ywy kajakowe Reg¹
Przez zachodni¹ czêœæ gminy
przep³ywa rzeka Ukleja (dop³yw
Regi). Rega natomiast przep³ywa w
s¹siedztwie gminy. Obydwie rzeki
stanowi¹ niezwykle malowniczy i
atrakcyjny przyrodniczo szlak kajakowy. Rzeka Rega, nazywana królow¹ rzek pomorskich, wije siê
przez ziemiê ³obesk¹. Jest najd³u¿sz¹ rzek¹ województwa zachodniopomorskiego. Ze wzglêdu
na czystoœæ wody ¿yj¹ w niej pstr¹gi, p³ocie i szczupaki. To równie¿
jedna z nielicznych polskich rzek,
do której wp³ywaj¹ na tar³o ³ososie.
Obfitoœæ ryb oraz dostêpnoœæ rzeki
sprawiaj¹, ¿e te rejony to równie¿ raj
dla wêdkarzy. Bystry nurt oraz poroœniête drzewami brzegi tworz¹ce
swoisty nastrój sprawiaj¹, i¿ jest to
jedna z ulubionych rzek kajakarzy, a
szlak Regi nale¿y do najpiêkniejszych w Polsce.
Kajaki mo¿na wynaj¹æ np. w
s¹siedniej gminie Resko. Wieloletnie doœwiadczenie w organizowaniu
sp³ywów kajakowych posiada pan
Jan Michalczyszyn, mieszkaniec
Reska. Jego firma „Kajnet” zajmuje
siê organizowaniem sp³ywów i wypo¿yczaniem sprzêtu p³ywaj¹cego.
Wypo¿yczalnia i pole namiotowe

Jeziora w gminie
Obfitoœæ i urok jezior powiatu
³obeskiego przyci¹ga i z pewnoœci¹
bêdzie przyci¹gaæ wielu turystów
wêdkarzy. Wielu wêdkarzy zakochana w panuj¹cym spokoju na
wod¹ i piêknie naszych naturalnych
jezior, sta³a siê wierna temu zauroczeniu i poœwiêca ca³y swój czas
wêdkarstwo w³aœnie wêdkowaniu
nad jeziorami. Urokowi ca³ej gminy
Radowo Ma³e dodaj¹ niewielkie
jeziora (najwiêksze J. G³êbokie o
pow. 32,5 ha) po³o¿one w zaciszu
leœnym. Jeziora Okrzeja, G³êbokie i
Piaski obfituj¹ w sandacze, j. Konie
i Wojtkowo w liny oraz szczupaki,
dodatkowo w jeziorze Okrzeja wystêpuje sielawa, pozosta³e jeziora
nale¿¹ do typów rybackich karasiowych.
Nieliczne gospodarstwa
agroturystyczne
Gmina Radowo Ma³e posiada
mniejsze zaplecze agroturystyczne
ni¿ np. gmina Wêgorzyno. Pokoje
do wynajêcia oferuje „Rancho za
wsi¹”, które zlokalizowane jest za
Radowem Ma³ym.
Ciszê i spokój mo¿na odnaleŸæ
zatrzymuj¹c siê w agrogospodarstwie „¯urawi Krzyk”. ¯urawi
Krzyk to malowniczo po³o¿one na
WysoczyŸnie £obeskiej gospodarstwo agroturystyczne. Usytuowane
w urozmaiconym terenie morenowym (ma³e Bieszczady), wœród lasów, ³¹k i jezior, w s¹siedztwie rezerwatu przyrody i terenów lêgowych ¿urawi. Tereny wokó³ gospodarstwa porozcinane s¹ dolin¹ Regi
i jej dop³ywów, dziêki czemu jest to
wymarzone miejsce do regeneracji
si³ witalnych, biernego i czynnego
wypoczynku. W gospodarstwie tym
czas p³ynie inaczej.
Gospodarstwo agroturystyczne
„Pod Kasztanami” usytuowane jest
we si Mo³dawin. Miejsce to idealne
jest dla wszystkich ludzi chc¹cych
wypocz¹æ z dala od zgie³ku, szczególnie dla osób aktywnie wypoczywaj¹cych. G³ówn¹ atrakcj¹ tego
miejsca jest jazda konna i blisko
usytuoane szlaki konne. Gospodarstwo prowadzi naukê jazdy konnej,
zarówno dla pocz¹tkuj¹cych jeŸdŸców, jak i dla osób potrafi¹cych jeŸdziæ, które pragn¹ rozwijaæ swe
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agroturystyczny Radowa
umiejêtnoœci
jeŸdzieckie
w
uje¿d¿eniu i skokach. Osoby pocz¹tkuj¹ce rozpoczynaj¹ swoj¹
konn¹ edukacjê od jazdy na lon¿y. Z
chwil¹ osi¹gniêcia niezbêdnego
poziomu umiejêtnoœci jeŸdzieckich
przechodzi siê do jazd samodzielnych na uje¿d¿alni, a z czasem, gdy
umiejêtnoœci na to pozwalaj¹, próbuje siê swoich si³ podczas przeja¿d¿ek terenowych. Do dyspozycji
jest 13 spokojnych i wyszkolonych
koni. Oferta kierowana jest równie¿
dla dzieci, poniewa¿ w gospodarstwie s¹ te¿ kucyki.
- Gospodarstwo prowadzimy
wraz z mê¿em od 2001 roku. Jest to
rodzinne hobby. Nie zatrudniamy
nikogo w gospodarstwie. Z mê¿em
poznaliœmy siê na koniach, póŸniej nasze dzieci jeŸdzi³y konno.
W pewnym momencie powsta³ pomys³, ¿eby mieæ w³asne konie i tak
trochê przez przypadek trafiliœmy
do gospodarstwa w Mo³dawinie.
Na pocz¹tku by³o mnóstwo pracy.
W tym miejscu jednak bardzo zachêci³ nas budynek, gdzie znajduje siê obecnie uje¿d¿alnia, by³ to
gotowy budynek, potrzeba by³o
tylko wymieniæ pod³o¿e. Teraz 34 konie tam mog¹ jeŸdziæ, zim¹
jest to bardzo wa¿na sprawa. Trzeba przyznaæ, ¿e ta lokalizacja nie
jest œwietna, daleko od morza, od
Szczecina, tak trochê na uboczu.
Ale staramy siê rozwijaæ. Organizujemy letnie obozy jeŸdzieckie,
na które bardzo chêtnie przyje¿d¿aj¹ dzieci i m³odzie¿. Przyje¿d¿aj¹ do nas goœcie ze Szczecina, Nowogardu, wiêkszoœæ pochodzi z naszego województwa. Nie
trafiaj¹ siê na razie klienci z zagranicy. Ogranicza nas z pewnoœci¹
baza noclegowa. Mamy oko³o 30

Jadalne kasztany

koni, jednak nie wszystkie s³u¿¹
do rekreacji. Prowadzimy naukê
jazdy konnej, od lon¿y, poprzez
kolejne etapy, a¿ do rywalizacji
sportowej. S¹ dzieciaczki, które u
nas stawia³y pierwsze kroki, a ju¿
w tej chwili bior¹ udzia³ w zawodach. U nas dzieci ucz¹ siê nie
tylko jazdy ale i te¿ czyszczenia
koni itd. Mamy wyznaczone dwa
szlaki konne przez Nadleœnictwo.
Jeden jest d³u¿szy, drugi krótszy.
Organizujemy raz do roku otwarte
zawody w skokach. Na terenie
naszego agrogospodarstwa roœnie
jadalny kasztan. W naszym klimacie nie spotyka siê tego codziennie, a my mamy takie trzy drzewa
– mówi w³aœcicielka gospodarstwa agroturystycznego „Pod
Kasztanami”.

Koœció³ w Rogowie

Stajnia w Mo³dawinie
Muzeum lalek
Bêd¹c w gminie Radowo Ma³e
warto wybraæ siê do Troszczyna,
gdzie znajduje siê muzeum lalek.
W³aœcicielk¹ kolekcji jest pani Ali-

na Wierzbicka. Prywatna wystawa
lalek jest wynikiem kilkudziesiêcioletniej pracy. Lalki pochodz¹ z ró¿nych czêœci œwiata i ró¿nych czasów. W³aœcicielka sama je naprawia
i konserwuje, szyje dla nich tak¿e
ubrania i przeró¿ne dodatki. Ca³a
kolekcja przekroczy³a ju¿ liczbê 2
tysiêcy lalek. Muzeum zosta³o zamienione w wielki domek dla lalek,
gdzie w specjalnych pokoikach prezentowane s¹ niepowtarzalne lalki
w tematycznych aran¿acjach. Wystawa lalek jest wielk¹ atrakcj¹ nie
tylko dla dzieci, ale i doros³ych.
Zabytki w gminie Radowo
Ma³e
Na terenie gminy niew¹tpliw¹
atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ liczne zabytki – œwiadectwo historii tych ziem,
zwi¹zanej najpierw z Ksiêstwem
Zachodniopomorskim, a nastêpnie
z Monarchi¹ Brandenbursk¹. Prawie w ka¿dym so³ectwie gminy
znajduj¹ siê zachowane do dzisiejszych czasów koœcio³y, zespo³y pa-

³acowo-parkowe i pa³ace. Na terenie gminy znajduj¹ siê m.in. koœció³
zbudowany z kamienia w 1840 r.
(Radowo Ma³e), koœció³ zbudowany ok. 1506 roku z g³azów narzutowych, przebudowany w drugiej po³owie XIX w. (Borkowo Wielkie),
koœció³ zbudowany w 1493 r., przebudowany w 1894 r. i dwór zbudowany w po³owie XIX wieku (Karnice), oraz dwór z 1780 r., zabytek
epoki baroku, z którym zwi¹zane s¹
bogate legendy i coroczne spotkania
historyczne z Sydoni¹ (Strzmiele).
W terenach powiatu ³obeskiego
drzemie potencja³ turystyczny. Zauwa¿alny jest wyraŸny wzrostowy
trend rozwojowy turystyki przyjazdowej z zagranicy. Niestety wiêkszoœæ kojarzy Pomorze Zachodnie
g³ównie z pasem nadmorskim. Bogactwo w zasoby turystyczne: jeziora, lasy, rzeki, pla¿e inne walory
naturalne, mog¹ siê staæ podstaw¹
budowania produktów turystycznych.
Piotr Jachym
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O turystyce rozmawiamy z wicestarost¹ Janem Zdanowiczem

Cudze chwalicie, swojego nie
Z wielk¹ pasj¹,
zaanga¿owaniem
i zachwytem o swoich
terenach, na których
mieszka, opowiada
wicestarosta Jan
Zdanowicz. Przy okazji
wakacji poprosiliœmy
o kilka s³ów na temat
gminy Radowo Ma³e.

- Czy w gminie Radowo Ma³e
turysta znajdzie dla siebie atrakcje?
- Jeœli chodzi o turystykê i spêdzanie wolnego czasu, zacz¹³bym
od tego, ¿e cudze chwalicie, swojego nie znacie. Na terenie powiatu
³obeskiego mamy piêæ gmin, z czego cztery gminy s¹ z centrami miejskimi, maj¹ swoje zabytki, troszeczkê wiêcej do zaoferowania, ni¿ moja
gmina Radowo Ma³e, z której siê
wywodzê. Do gminy Radowo Ma³e
przyjecha³em oko³o 25 lat temu, ale
znam j¹ chyba lepiej od niektórych
mieszkañców rdzennych, z racji
tego, ¿e uprawiam turystykê rowerow¹, wêdkujê, moje hobby to te¿
zbieranie grzybów. To wszystko
zapewnia mi mieszkanie w gminie
Radowo Ma³e. S¹ tu piêkne tereny
leœne, nad wodami, gdzie mo¿na
odpocz¹æ.
Najlepsze, najbezpieczniejsze
jezioro do spêdzania rodzinnego
wypoczynku jest jezioro Karwowo,
ale niestety ono po³o¿one jest ju¿ w
gminie £obez.
Na terenie gminy Radowo Ma³e
jest kilka jezior. Najbardziej dostêpne, rekreacyjne, jest jezioro
G³êbokie. Jest piêknie zagospodarowane, ale trzeba tam poczyniæ
ma³e remonty.
Mamy jeszcze piêkne jezioro
Piaski. Nie jest ono tak chêtnie odwiedzane przez turystów. Nad jeziorem znajduje siê piêkny rezerwat, do którego zapraszamy wszystkich naszych turystów. Znajduje siê
niedaleko ¯urawiego Krzyku. Nasze lasy oferuj¹ nam bogactwo jagód i grzybów, spotyka siê równie¿
¿urawinê.
- Wspomnia³ Pan o wêdkowaniu. Gdzie zaprosi³by pan mi³oœników „moczenia kija” i jakie
ryby wystêpuj¹ w akwenach na
terenie gminy Radowo Ma³e?

- Moj¹ pasj¹ i hobby, na które
mam coraz mniej czasu, jest wêdkarstwo. Bardzo czêsto wêdkujê na
jeziorze Piaski. Nie jest to jezioro
g³êbokie, w najg³êbszym miejscu
ma oko³o 4,5 metra. Rosn¹ tam
nenufary, jak na wszystkich naszych
jeziorach. To znaczy, ¿e woda jest w
nich czysta. Mo¿e z wygl¹du nie jest
przezroczysta. Wystêpuj¹ tam: karpie, leszcze, liny, szczupaki, skoñczywszy na ma³ych, ale i najsmaczniejszych p³otkach, wystêpuje te¿
wzdrêga. Mo¿na tam mile spêdziæ
czas i z³owiæ rybkê. Na jeziorze
G³êbokim, oprócz tych wszystkich
ryb, które wymieni³em przy okazji
jeziora Piaski, jest jeszcze sandacz.
Ma tam swoje miejsca, trudno go
z³apaæ, ale jest. Ostatnio na tym jeziorze kolega z³apa³ szczupaka o
d³ugoœci 1,08 cm i o wadze ponad 8
kg. Jest to najwiêkszy okaz z³apany
w naszej gminie. Je¿eli ktoœ chce
z³owiæ takie ryby, to zapraszamy
nad jezioro G³êbokie.
S¹ jeszcze mniejsze jeziorka.
Oprócz tych przepiêknie umiejscowionych w lesie, mamy równie¿ jezioro blisko naszych zabudowañ,
tzw. patelniê w centrum Radowa
Ma³ego, jest piêknie zagospodarowane. Jako Polski Zwi¹zek Wêdkarski przejêliœmy w tym roku to jezioro w opiekê, zarybiliœmy karpiem.
Koledzy ³owi¹ jednak tam liny,
szczupaki... Udostêpniliœmy je na-

szym mieszkañcom, mo¿na sobie
wybudowaæ k³adkê. S¹ te¿ mniejsze
oczka wodne, które zosta³y wziête w
arendê, ale miejsca te s¹ udostêpnione dla turystów. Po op³aceniu okreœlonej kwoty mo¿na równie¿ skorzystaæ z ³owiska komercyjnego.
Jezioro G³êbokie natomiast jest
jeziorem wszechstronnym. Mo¿na
nad nim œwietnie wypocz¹æ, ale
równie¿ z³owiæ rybkê.
- Uprawia pan turystykê rowerow¹. Jak do tej formy wypoczynku przygotowana jest gmina?
- ObjeŸdzi³em na rowerze
wszystkie trasy w naszym powiecie.
S¹ to piêkne trasy rowerowe o ró¿nym pod³o¿u – kamiennym, szutrowym, asfaltowym, nie nazywajmy
ich œcie¿kami rowerowymi, ale dla
chc¹cego nie ma nic trudnego. Mo¿na piêknie spêdziæ ten czas na rowerze. Zajmujemy siê tematem œcie¿ek
rowerowych, rozmawiamy na ten
temat, ale de facto jeszcze nie ma,
rok temu zaczêliœmy dopiero. Najpierw trzeba uregulowaæ sprawy
prawne zwi¹zane z przejêciem
gruntów po kolejkach w¹skotorowych. Nasze trasy rowerowe mo¿e
s¹ niezadbane, ale maj¹ swój urok,
s¹ naturalne. To nie jest pas asfaltu,
¿e wygodnie jedzie siê, ale trasa z
przygodami, trzeba o tym pamiêtaæ.
Trzeba wiedzieæ, jak przygotowaæ

siê do takiej trasy, aby nie obci¹¿aæ
zbytnio rowerów i nie braæ zbyt
wiele baga¿y. Takie trasy trzeba dok³adnie opisywaæ, bo wspó³czesny
turysta chce wiedzieæ, co go czeka.
- Gdyby turysta bazowa³ na
opisach tutejszych, to mia³by
przeprawê przez Regê, tam, gdzie
powinny byæ mosty...
- Mówi¹c o turystyce na naszych
terenach nale¿y wspomnieæ o infrastrukturze turystycznej, czyli miejsca, gdzie mo¿emy wypocz¹æ, gdzie
mo¿emy znaleŸæ nocleg, rozbiæ namiot – na terenach agroturystycznych. W lesie nie ma takiego miejsca, nale¿y uzyskaæ zezwolenie od
dyrekcji Lasów Pañstwowych.
Wówczas uzyskujemy pozwolenie
na biwakowanie w miejscach do
tego wyznaczonych. Mo¿emy jednak spokojnie rozbiæ namioty w gospodarstwach agroturystycznych,
które maj¹ bogat¹ ofertê: nocleg
wy¿ywienie, zabawy. Coraz wiêcej
gospodarstw oferuje wypo¿yczanie
rowerów, kajaków. Znajdujemy siê
wszak w tak przepiêknym terenie
nad jeziorami, nad Reg¹, nad innymi rzekami, ale równie¿ funkcjonuje tu turystyka konna. Mo¿na nauczyæ siê jeŸdziæ konno, wzi¹æ
udzia³ w wycieczkach konnych. Jest
coraz wiêcej ofert, ale moim zdaniem jest ich jeszcze zbyt ma³o. Gdy
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znacie
mówimy o trasach rowerowych, to
na trasie powinny byæ miejsca do
odpoczynku z toaletami itd. Wspó³czesny turysta oczekuje tego.
- Czy nasze spo³eczeñstwo jest
przygotowane na to, aby tak¹ infrastrukturê zachowaæ i dbaæ o
ni¹, patrz¹c na dewastacjê, jaka
ma miejsce?
- Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e nie jesteœmy do tego a¿ tak
bardzo przygotowani, chocia¿ edukacja w szko³ach jest i pracujemy z
m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi.
Jest ona chyba niewystarczaj¹ca, bo
mamy jednak przyk³ady dewastacji.
Nie dokonuje tego wiêksza grupa,
ale wystarczy jeden, dwie, trzy osoby, które dla zabawy zniszcz¹ coœ,
co s³u¿y ca³emu spo³eczeñstwu.
Trudno im zrozumieæ, ¿e w tym
przepiêknym regionie, w którym
rozwiniêta jest gospodarka gruntowa i gospodarka leœna, nie mamy
przemys³u. Tu jest rolnictwo i leœnictwo i w tych ga³êziach trudno
znaleŸæ ju¿ zatrudnienie. Alternatyw¹ jest dla nas rozwój turystyki.
Musimy to zrobiæ naprawdê dobrze,
wandali powinniœmy piêtnowaæ.
Czêsto dewastacje dokonywane s¹
pod os³on¹ nocy. ZjeŸdzi³em pó³noc
i jest tam wiêksza kultura turystyczna. Wielu uwa¿a, ¿e jeœli nie jest to
moje, to znaczy, ¿e jest niczyje i
mo¿na to zniszczyæ. To nie jest
prawda, to kosztuje, i za ka¿dym
razem musimy odnawiaæ przystanki, toalety, miejsca wypoczynku.
Staramy siê to robiæ, Nadleœnictwo
bierze w tym udzia³.
- Tak naprawdê nauka poszanowania w³asnoœci powinna
wyjœæ z domu...
- Tak powinno byæ. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e jak ktoœ nie widzi, to
mogê zaœmiecaæ swoje œrodowisko.
W ten sposób nie pomagamy sami
sobie, bêdziemy w ten sposób odstraszaæ turystów.
- Jak¹ mniej znan¹, a atrakcyjn¹ trasê rowerow¹ poleci³by
pan dla osób bardziej zaprawionych w jeŸdzie?
- Piêkna trasa jest z Radowa Ma³ego, wyje¿d¿aj¹c blisko by³ej mleczarni, jad¹c na koloniê Radowo
Ma³e, doje¿d¿aj¹c do jeziora Piaski
i dalej do Dorowa, w kierunku rzeki
Regi, do mostu, i spokojna trasa
wiod¹ca szutrowymi drogami. PóŸ-
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niej jest droga asfaltowa i w £agiewnikach skrêcamy w lewo. Znajdujemy siê na piêknym szlaku rowerowym przygotowanym w gminie Resko. Wiedzie tam przepiêkny 10.
kilometrowy szlak rowerowy
wzd³u¿ rzeki Regi. Ale trzeba nastawiæ siê, ¿e jedziemy lasem, drogami
piaszczystymi, asfaltowymi itd.
Mo¿emy drog¹ wróciæ do Radowa
Ma³ego.
Inne piêkne szlaki, które ja pokona³em, to trasa z Radowa Ma³ego,
przez las do kolonii Radowo Ma³e i
do miejscowoœci Œwiêciechowo.
Stamt¹d udajemy siê przez tereny
gminy Resko do ¯erzyna. Jest to
przepiêkna trasa, trzeba jednak
uwa¿aæ, bo prowadzi tzw. kocimi
³bami. Jest to piêkna trasa przez lasy,
pola, ³¹ki. Tak¹ trasê równie¿ poleci³bym naszym turystom. S¹ te¿
piêkne szlaki, prowadz¹ce z gminy
£obez przez gminê Radowo Ma³e.
Mo¿na wyruszyæ od cmentarza w
£obzie w kierunku Unimia, Dobieszewa, Zache³mia, Mesznego, Strzmieli, gdzie znajduje siê odnowiony
pa³ac, a w nim archiwum pañstwowe. Jeœli wczeœniej siê zg³osi, pracownicy archiwum udzielaj¹ informacji o dzia³alnoœci z pokazaniem
zbiorów. Po zwiedzaniu mo¿na udaæ
siê dalej szutrow¹ drog¹ do jeziora
G³êbokie. Tam mo¿emy odpocz¹æ i
pojechaæ np. na jezioro Piaski, wróciæ przez Karnice, Karwowo. Naprawdê tych szlaków rowerowych
jest du¿o.
Wspania³a jest turystyka kajakowa. Mo¿emy uprawiaæ turystykê
kajakow¹ i przesi¹œæ siê na rower,
nastêpnie dojechaæ do gospodarstwa agroturystycznego i przesi¹œæ
siê na konia. I do tego zmierzamy w
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
- Wiem, ¿e dla mi³oœników
przyrody, ta nie jest jedynie miejscem wypoczynku. Jest grono
osób, które poœwiêcaj¹ swój czas i
pieni¹dze, aby posprz¹taæ za innych.
- S¹ niestety tacy, którzy zostawiaj¹ œmieci albo wrêcz wywo¿¹
œmieci bytowe do lasu, uwa¿aj¹c, ¿e
to niczyje, ale, aby byæ uczciwym, s¹
te¿ tacy, którzy poœwiêcaj¹ swój
czas i w³asne pieni¹dze, aby po takich ludziach posprz¹taæ. I tym ludziom, bardzo czêsto anonimowym
nale¿y siê ogromny szacunek i podziêkowanie.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

(DOBRA). Po raz trzeci Mistrzem Europy w Jedzeniu Kie³basy podczas Jarmarku Doberskiego zosta³ Bogus³aw Tabor z
Wêgorzyna, który metrowe pêto
wyrobu z Krzemiennej zdo³a³
zjeœæ w czasie 4.43 min.
Konkurencja jedzenia kie³basy z
roku na rok przyci¹ga coraz wiêksz¹
rzeszê widzów. Chêtnych czasami
odstrasza, gdy widz¹, jakiej wielkoœci „pêtko” musz¹ zjeœæ.
Co sprawi³o, ¿e dwukrotny ju¿
mistrz ponownie stan¹³ na scenie?
Jak nam wyzna³ – rozmowa z synem,
który powiedzia³: „Chocia¿ przegrasz, ale walcz.”
- Takich organizatorów jak ma
Dobra z pani¹ burmistrz na czele i
jej œwita, to mo¿e pozazdroœciæ niejedna gmina w województwie zachodniopomorskim. By³o super,
wspaniale. Takiego prowadz¹cego
jak Grzegorz Kamiñski zatrudni³bym w BBC. Fenomen w swoim stylu. Impreza by³a naprawdê udana.
Dziêkujê sponsorom za nagrody:
panom Kowalczykom z Krzemiennej. Przesy³am te¿ serdeczne pozdrowienia dla w³odarzy gminy Dobra od trzykrotnego Mistrza Europy
w Jedzeniu Kie³basy. W nagrodê
otrzyma³em wersalkê, mikrofalówkê, oczywiœcie kie³basê oraz wiele
innych nagród – powiedzia³ Bogus³aw Tabor.
Na pytanie, jak to robi i czy trenuje przed konkurencj¹, mistrz jedynie uœmiechn¹³ siê tajemniczo,
mówi¹c, ¿e mistrzowie nie zdradzaj¹ swoich sekretów. Tym samym

przepis na sukces pozostaje nieznany, a chêtni staj¹cy w tej konkurencji maj¹ rok na opracowanie w³asnego sposobu.
Jest o co walczyæ, albowiem z
roku na rok przybywa nagród w tej
w³aœnie konkurencji. Skoro przyci¹ga ona tak wielk¹ uwagê publicznoœci, to i sponsorzy chêtnie daruj¹
swoje produkty na nagrody. Byæ
mo¿e to w³aœnie pan Bogus³aw jest
takim magnesem, bowiem wygrywa
w sposób druzgocz¹cy przeciwników. Wystarczy podaæ, i¿ drugi w
kolejnoœci zawodnik zdo³a³ zjeœæ
metrowe pêto kie³basy dopiero po
niemal 10. minutach. A mo¿e o zwyciêstwie tym razem przes¹dzi³o
spektakularne wejœcie na podium?
Otó¿ pan Bogus³aw, ubrany w szlafrok, zosta³ wprowadzony na scenê
przez trzech ochroniarzy, gdy z g³oœników pobrzmiewa³a muzyka
„Eye of the tiger”. Do konkurencji
z Bogus³awem Taborem stanêli:
Rafa³ Sadziñski, Andrzej Bork,
Krzysztof Korol, Pawe³ Kamiñski,
Andreas Jagodziñski, Mateusz Rybiñski, Zdzis³aw Szw¹der, Andrzej
Turek, Maciej Norsesowicz.
Podobnie jak w roku ubieg³ym
wicemistrzem Europy w Jedzeniu
Kie³basy Doberskiej zosta³ Krzysztof Korol z Dobropola. Trzecie
miejsce zdoby³ równie¿ mieszkaniec Dobropola - Rafa³ Sadziñski,
czwarte - Zdzis³aw Szw¹der, pi¹te Andrzej Turek. Pozostali zawodnicy nie zjedli kie³basy w wyznaczonym czasie, ale przynajmniej spróbowali wyrobów z Krzemiennej.
MM
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Remigiusz Maczan z £obza w kadrze
wojewódzkiej
Remigiusz Maczan z £obza o
wzroœcie 192 cm ma 15 lat i szansê
na kadrê narodow¹ w pi³ce siatkowej. W czerwcu dosta³ siê do kadry wojewódzkiej i ju¿ zosta³
wybrany do pierwszej szóstki
województwa, co oznacza, ¿e we
wrzeœniu weŸmie udzia³ w zmaganiach o mistrzostwa Polski, ale nie
tylko.
– Siatkówka to ta dyscyplina
sportu, któr¹ interesowa³eœ siê
„od zawsze” czy raczej niekoniecznie?
– Mia³em epizod z pi³k¹ no¿n¹
przez trzy lata, ale gdy zbyt uros³em,
to trenerzy powiedzieli, ¿e im bardziej bêdê rós³, tym bêdzie trudniej.
Biegi, to tylko tyle, co æwiczyliœmy
na wuefie na 100, 300 czy na 1000
metrów. Siatkówk¹ zacz¹³em siê
interesowaæ w II klasie gimnazjum.
Wówczas zacz¹³em chodziæ na
SKS. Sk¹d siê wziê³a fascynacja?
Ogl¹da³em w telewizji mecze siatkówki, spodoba³o mi siê i postanowi³em spróbowaæ.
- Poza SKS-ami mia³eœ dodatkowe treningi?
- Nie, bo nie ma tu nawet ¿adnego klubu. Kilka razy by³em na treningach w liceum.
- Powiedz, w jaki sposób dowiedzia³eœ siê o szkole i kiedy z³o¿y³eœ dokumenty.
- O Szkole Mistrzostwa Sportowego w Œwinoujœciu dowiedzieliœmy siê w ostatniej chwili, przed
zakoñczeniem rekrutacji, od nauczyciela w-f pana Mariusza Poniewiery. Trenuje mnie Zdzis³aw Gogol, który jest koordynatorem. U
niego w³aœnie trenowa³ mój by³y
nauczyciel w-f. Nie powiedzia³ nam
jednak o tej szkole wczeœniej, nie
mówi³ te¿ o mnie trenerowi. W ostatniej chwili po prostu przypomnia³o
mu siê, ¿e taka szko³a istnieje. 6
czerwca mój by³y nauczyciel poinformowa³ nas, ¿e jest taka szko³a, a
do 6 czerwca do godziny 15.00 by³
termin sk³adania podañ. Podanie
zeskanowa³em i przes³a³em drog¹
elektroniczn¹ tu¿ przed godzin¹
15.00.
- By³eœ ju¿ w szkole?
- W szkole by³em raz. Trenerem,
który przygotowuje nas do sezonu,
jest Karol Janaszewski. By³o zgru-

powanie kadry wojewódzkiej w
Œwinoujœciu, tam pozna³em wszystkich trenerów i wszystkich kolegów.
Teraz wróci³em ze Szczecinka, z
drugiego zgrupowania.
- Co us³ysza³eœ w Œwinoujœciu,
gdy zobaczyli mo¿liwoœci „surowego materia³u” z £obza?
- ¯e to wszystko jest do wyæwiczenia, bo choæ gram krótko, to na
tyle dobrze, ¿e wybrano mnie do
pierwszej szóstki województwa.
Bêdê reprezentowa³ województwo
na Mistrzostwach Polski w Ustce,
które odbêd¹ siê w dniach 6-9 wrzeœnia i na Mistrzostwach Nadziei
Olimpijskich w Spale, które odbêd¹
siê 16-19 paŸdziernika.
- Masz niezwykle krótki termin na przygotowanie siê, patrz¹c na to, jakie masz zaleg³oœci
w treningach w porównaniu do
twoich kolegów w szkole. W
£obzie masz z kim trenowaæ?
- Trzeba bêdzie ciê¿ko pracowaæ. W £obzie to tyle, co na Orliku
pogram z kolegami przez ten miesi¹c. Trenowaæ bêdê w szkole. Przez
tydzieñ bêdziemy mieli intensywne
treningi piêæ dni w tygodniu przez
trzy godziny dziennie. Do Spa³y z
kolei przygotowania bêd¹ spokojniejsze.
-Mówisz to jednak z uœmiechem i radoœci¹. Nie jesteœ przera¿ony.
- Nie, bo wiem, ¿e to poœwiêcenie kiedyœ przyda siê, bêdzie to z
korzyœci¹ dla mnie.
- Musisz równie¿ nadrobiæ kilka lat, bo twoi koledzy zapewne
trenowali ju¿ wczeœniej.
- Tak. Niewielu jest takich jak ja.
Jest kolega, który gra w koszykówkê ju¿ od II klasy szko³y podstawowej, inny trenuje pod okiem naszych
trenerów od I klasy gimnazjum.
Wiêkszoœæ trenowa³a ju¿ wczeœniej.
Ja nie mia³em ¿adnych indywidualnych treningów, tylko tyle, co w
szkole w £obzie. Gdybym nie z³o¿y³ podania do szko³y w Œwinoujœciu, to nie dosta³bym siê do kadry
wojewódzkiej.
- Mia³eœ wczeœniej marzenia o
tym, ¿e dostaniesz siê do kadry
wojewódzkiej? Mam nadziejê, ¿e
wy¿ej równie¿.

- Nie. Nie myœla³em o tym. To
by³ przypadek i gdy dowiedzia³em
siê, ¿e zosta³em przyjêty, by³o to dla
mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie
spodziewa³em siê tego i nawet nie
myœla³em, ¿e mo¿e tak siê zdarzyæ.
Zosta³em przyjêty do szko³y i po
testach do klubu.
- Teraz, gdy dosta³eœ siê do
Szko³y Mistrzostwa Sportowego,
zapewne zmieni³y siê i twoje plany.
- Tak. Chcia³bym, aby trzy lata w
liceum by³y udane, chcia³bym nauczyæ siê jak najwiêcej i dostaæ siê
do kadry narodowej, skoro jestem
ju¿ tak blisko. W³aœciwie jestem o
krok. W zasadzie ju¿ teraz mo¿e byæ
kadra narodowa m³odzików, bo w

Spale jest ju¿ selekcja. Wybiera siê
32 najlepszych.
- Móg³byœ przypomnieæ kilka
najwa¿niejszych swoich osi¹gniêæ w dziedzinie sportu?
- Sporo tego by³o. Mistrzostwa
gminy, mistrzostwa powiatu – trzecie miejsca, mistrzostwa województwa w biegach, gdzie zajêliœmy 9 miejsce. Nie mia³em indywidualnych sukcesów, zawsze bra³em
udzia³ w grupie. Otrzyma³em od
szko³y podziêkowanie za reprezentowanie - medale i dyplomy. Nagród
¿adnych nie otrzymaliœmy. Sportowcy nie zostali nagrodzeni.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawiala Magdalena Mucha
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Na wsi ko³o Reska mieszkanie 69
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
bez czynszowe, dzia³ka, gara¿.
Okazja 55 tys. z³. Tel. 501 307 666

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

Sprzedam kawalerkê w £obzie: 31
mkw. przy ul. Niepodleg³oœci. Cena
77 tys. z³. Tel. 881 296 108
Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.
Sprzedam kawalerkê 27 mkw. w
centrum £obza, niski czynsz, parter, okna plastikowe, ocieplona,
cena 60 tys. z³. Tel. 696 291 789.
Sprzedam mieszkanie 62 mkw. za
130
tys.
Wêgorzyno,
tel.
691515758.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472.

Powiat gryficki
Mieszkanie do wynajêcia w Gryficach, 2-pokojowe w bloku, ul. Sportowa 16. Tel. 505 696 304, 516 450
273
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.
Pokój do wynajêcia!
Wynajmê du¿y, jasny pokój z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki w domu
jednorodzinnym w spokojnej czêœci
Gryfic. Tel. 503 613 679.

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 30 mkw., 2
pokoje + wc, przy g³ównej ulicy w
P³otach, mo¿liwoœæ przebudowy (
aran¿acji) wnêtrza . Dla zainteresowanych mo¿liwoœæ wynajmu przyleg³ego gara¿u pow. oko³o 25 mkw,
Przy lokalu prywatny parking na 3 –
4 samochody. Tel. 792 5000 042

Powiat œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat drawski
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635
Pojezierza Drawskie – na sprzeda¿
grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska
(pow. 14,29 ha i 8,5 ha) www.prowentpoznan.gratka.pl Grunt najlepsz¹ lokat¹! Kontakt 509 157 645

US£UGI

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
£obez, oddam w dobre rêce ma³ego
kotka . Tel. 505 416 207

Powiat gryficki
Koszenie trawników. Tel. 698 297
570
Mam wolne miejsca na reklamy. Tel.
698 297 570

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, 3 tygodnie na tydzieñ, liniówka. Tel. 609
493 989
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, na
trasie Polska – Szwecja, Polska Norwegia. Tel. 607 790 989
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US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam Opla Corsê Komfort
2001/2002 poj. 1,2, bezwypadkowy,
gara¿owany, stan bdb, kierowca
kobieta, przebieg 126.000 km, 3
drzwiowy, klimatyzacja, komplet kó³
zimowych. Cena do negocjacji. Tel.
792 500 042 P³oty.

Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie.
Tel. 691 493 973.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika £obeskiego uka¿e siê ono
w tej samej cenie tak¿e w innych naszych gazetach: Gazecie Gryfickiej,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach œwidwiñskich.
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6. Tel. 91 39 73 730.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka o pow. 902mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war.zabudowy o pow. 532mkw
- CENA 58.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy - CENA 20.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ(okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2900mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow.4994mkw
- CENA 129.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183mkw
- CENA 60.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 508mkw z rozpoczêt¹
budowa domu
- CENA 85.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna, media do pod³¹czenia,
pow. 2600mkw
- CENA 50.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400mkw
- CENA 70.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1ha, pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 257.500 z³
CHOCIWEL - dzia³ka o pow. 5000mkw
- CENA 70.000 z³ NOWA CENA
RESKO - kompleks dzia³ek budowlanych o pow. 3001 - 4442mkw
- CENA 11z³/mkw
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³ NOWA CENA
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 120.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw - CENA 25.000 z³ NOWA CENA
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 30.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw,
warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
ŒWIDWIN (okolice) - dzia³ka budowlana 2900 mkw z projektem domu - CENA 130.000 z³
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Jarmark Doberski po raz trzynasty
W dniach 27 i 28
lipca w Dobrej odby³
siê XIII Jarmark Doberski, który ju¿ od
kilku lat sta³ siê imprez¹ o zasiêgu regionalnym.
Pi¹tkowy program Jarmarku
Doberskiego tradycyjnie skierowany by³ do dzieci i m³odzie¿y.
Po rozpoczêciu, które okraszone by³o parad¹ motocyklistów i pokazami tañca prezentowanymi
przez grupê „Black & Hot” z Dobrej, wyst¹pi³ teatr „BAJAMAGIA” z £obza, w sztuce pt. „Królewna Œnie¿ka”. Przedstawienie
bardzo podoba³o siê najm³odszej
widowni, która nagrodzi³a aktorów
gromkimi brawami.
Po przedstawieniu przygotowano specjalnie dla m³odzie¿y konkurencjê pod nazw¹ „Mistrzostwa
Europy w Piciu Soku Grejpfrutowego”, w której oœmiu zawodników,
podzielonych na pary, stawa³o w
szranki systemem play-off. Pierwszym Mistrzem Europy w tej dyscyplinie zosta³ Mariusz Emilianowicz.
Wieczorn¹ zabawê zgromadzonej na Rynku Miejskim w Dobrej
publicznoœci zapewni³i: DJ RADIA
ESKA, Trzeci Wymiar, MESAJAH
i NATURAL DREAD KILLAZ oraz
DJ Mrozik.
Drugi dzieñ Jarmarku Doberskiego rozpocz¹³ siê od rywalizacji
sportowej. Najpierw odby³y siê Biegi Uliczne, które licznie zgromadzi³y na starcie amatorów i zawodowców. Nastêpnie na trasê wyruszyli
kolarze prze³ajowi, którzy pokonawszy trasê wytyczon¹ na „Szlaku
Olbrzymów” powrócili na Rynek

Miejski w Dobrej, gdzie odebrali
cenne nagrody. Po zakoñczeniu rywalizacji sportowej na scenie zagoœci³a Grupa Artystyczna ART-RE,
która zaprezentowa³a sztukê pt. „Pinokio”, a kolejnym przedstawieniem by³a „Pch³a Szachrajka”, na
podstawie utworu Jana Brzechwy,
przedstawiona przez Teatr La Fayette. W miêdzyczasie koncert muzyki ludowej da³ zespó³ „Weso³e Gospodynie”, a burmistrz Barbara Wilczek powita³a goœci Jarmarku Doberskiego.
Jarmark Doberski to nie tylko
teatry, konkursy, rywalizacja sportowa i koncerty, gdy¿ u podnó¿a
Doberskiego Zamczyska, sw¹ siedzibê, w drugim dniu Jarmarku,
mia³o rycerstwo. Bractwo Maltañskie ze Szczecina, jako g³ówny organizator sceny œredniowiecznej,
przygotowa³o dla publicznoœci szereg gier i zabaw. Ju¿ w po³udnie rozpoczê³a siê rywalizacja w gry planszowe, których pocz¹tek datowany
jest ok XI w. oraz zabawy œredniowieczne. Jak co roku Rycerstwo
przemaszerowa³o przez miasto, by
nastêpnie u podnó¿a zamku rozpocz¹æ Turniej pieszy o pas Szeœciopalczastego Rycerza. W tym samym
czasie publicznoœæ mog³a uczestniczyæ w zabawach plebejskich, zagraæ w gry planszowe oraz wzi¹æ
udzia³ w dru¿ynowej grze KUBB.
Po po³udniu odby³y siê biegi rycerskie oraz biegi dam, polegaj¹ce na
jak najszybszym pokonaniu toru
przeszkód. Dla najlepszego zawodnika czeka³a cenna nagroda.
Wieczorem na scenie rozpoczê³o siê przedstawienie w wykonaniu
Bractwa Maltañskiego ze Szczecina
pod tytu³em „Opowieœci przy Karczemnym stole”. Przedstawienie,
jak to ju¿ bywa w zwyczaju, zakoñczy³o siê Bitw¹ pod Doberskimi
ruinami zamku, która by³a fina³em

programu tegorocznej sceny œredniowiecznej.
Gdy rycerze zas³u¿enie odpoczywali po trudach walk, publicznoœæ wróci³a pod scenê g³ówn¹,
gdzie nadszed³ czas na rywalizacjê
po¿eraczy kie³basy doberskiej.
Tutu³ Mistrza Europy po raz kolejny
obroni³ Bogus³aw Tabor z Wêgo-

rzyna, który zjad³ metrow¹ kie³basê
w czasie 4:43.
Wieczorn¹ zabawê, w rytmach
rock&rolla, zapewni³y takie tuzy
polskiej muzyki rozrywkowej jak:
The Band Stargard, Zespó³ ¯uki i
zespó³ Allside, nastêpnie scenê opanowa³ DJ Mrozik. Zabawa zakoñczy³a siê wczesnym rankiem.
Sebastian Czapiewski
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Burza nad £obzem, 2.08.12 r.
Uderzenie pioruna uchwyci³
jeden z mieszkañców osiedla
Hanki Sawickiej.

Ukrad³ telefon
W dniu 29.07.2012r. w godz. 6.0010.00 w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci,
w mieszkaniu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego
Nokia N8 wartoœci 1000 z³ na szkodê
Piotra K. z Be³cznej.
Pijany kierowca spowodowa³
kolizjê
W dniu 30.07.2012 r. oko³o godz.
21.15 w Be³cznej, znajduj¹cy siê w
stanie nietrzeŸwoœci Robert B. (zam.
gm. Radowo Ma³e), kieruj¹c samochodem Fiat Tipo nie dostosowa³
szybkoœci do panuj¹cych warunków
i uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹cego samochodu VW Passat, kierowanego
przez £ukasza G. z Be³cznej. Okaza³o siê, ¿e Robert B. znajdowa³ siê w
stanie nietrzeŸwoœci (1,62 mg/l).
Ukrad³ silnik i wiertarkê
W nocy z 29 na 30.07.2012 r. w
godz. 9.00-20.00 w Przemys³awiu, z
niezabezpieczonej szopki nieznany
sprawca ukrad³ silnik elektryczny
oraz wiertarkê, powoduj¹c straty w
wysokoœci 80 z³ na szkodê Ryszarda
S. z Przemys³awia.

Pali³a siê s³oma

Konar na drodze

1 sierpnia o godz. 23.12 dwa
zastêpy JRG £obez i OSP Resko
zosta³y wezwane do gaszenia sterty
s³omy. £¹cznie w akcji uczestniczy³o 12 stra¿aków. Wstêpnie straty
oszacowano na oko³o 1 tys. z³, uratowano mienia równie¿ na oko³o 1
tys. z³.

3 sierpnia o godz. 17.04 jeden
zastêp JRG £obez wyruszy³ do usuniêcia konara z drogi w Rogówku.

P³on¹ce trawy
2 sierpnia o godz. 16.08 zastêp
JRG £obez zosta³ wezwany do pal¹cej siê trawy przy ul. Szosa Œwidwiñska w £obzie. Spaleniu uleg³o 5 arów.

Napromilowani
1.08.2012 r., ok. godz. 17.30 w
Wojtaszycach, gm. Dobra, Tadeusz
D,. kieruj¹c rowerem znajdowa³ siê
w stanie nietrzeŸwym; o godz. 17.30
posiada³ 1,04mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
1.08.2012 r. oko³o godz. 18.37 w
Cieszynie, gm. Wêgorzyno, Adam
£. z Cieszyna kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,48 mg/l).
2.08.2012 r. o godz. 21.55, na
trasie Wêgorzyno - Stare Wêgo-

Poszukiwania
na jeziorze
5 sierpnia w Rogowie stra¿acy z
£obza wszczêli poszukiwania osoby na jeziorze Okrzeja. Przyczyn¹
zarz¹dzenia poszukiwañ przez policjê by³o odnalezienie ubrañ na brzegu jeziora. Akcja poszukiwawcza
rozpoczê³a siê o godz. 13.40 i trwa³a
przez niemal trzy godziny.
rzynko, Zdzis³aw S. z gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwym; o godz. 21.55
posiada³ 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
2.08.2012 r. o godz. 22.40, w
Dobrej, na ul. Pi³sudskiego, Adam
D. z Grzêzna kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym;
o godz. 22.44 posiada³ 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
3.08.2012 r. o godz. 15.40 w
£obzie, na ul. A. Krajowej, Grzegorz S. (zam. Wo³kowo) kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(1,32 mg/l).

Kradzie¿ pieniêdzy
W okresie od 29 do 30.07.2012 r.
w godz. 22.00 - 21.00 w Tuczy, nieznany sprawca z nie zamkniêtego pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
2400 z³ i 120 euro, czym dzia³a³ na
szkodê Krystyny A. z Tuczy.
Ukradli samochód
W nocy z 30 na 31.07.2012 r. w
godz. 22.00 - 5.20 w £obzie, przy ul.
Wêgorzyñskiej, z podwórza posesji
skradziono samochód BMW. Straty
w kwocie 30 tys. z³ na szkodê mieszkañca £obza.
Wózkiem w auto
W dniu 31.07.2012 r. o godz. 9.40
w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci,
Piotr Z. z £obza, poruszaj¹c siê na
wózku elektrycznym, wjecha³ na
przejœcie dla pieszych i uderzy³ w
prawid³owo przeje¿d¿aj¹cy samochód Nissan, kierowany przez Edytê
G. z £obza.
Kolizja na skrzy¿owaniu
W dniu 31.07.2012 r. o godz.
16.20 w £obzie, na skrzy¿owaniu
ulic Niepodleg³oœci i Segala, Micha³
S. z Recza, kieruj¹c samochodem
VW Polo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu dla prawid³owo jad¹cego
Audi, kierowanego przez Rafa³a D. z
gm. Radowo Ma³e.
Wjecha³ do rowu
W dniu 31.07.2012 r. o godz.
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14.45, na drodze £obez - Wêgorzyno, Bartosz G. z Wêgorzyna, kieruj¹c Toyot¹, na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku
czego ty³em wjecha³ do rowu.
Jecha³ z zakazem
W dniu 1.08.2012 r. ok. godz.
17.30 w Wêgorzynie, na ul. Runowskiej, Wac³aw S. z Wêgorzyna, kieruj¹c rowerem naruszy³ zakaz s¹dowy kierowania rowerami wydany
przez s¹d w £obzie.
Kradzie¿ z w³amaniem
do mieszkania
W okresie 01/02.08.2012r. w
godz. 20.00 - 03.50 w £obzie, na ul.
Murarskiej, Tomasz W. (bez sta³ego
miejsca zamieszkania), dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu z Paw³em D. ze Œwidwina, po uprzednim
wy³amaniu drzwi wejœciowych przy
pomocy kopniêæ wszed³ do mieszkania, sk¹d dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 2080 z³otych oraz z³otego ³añcuszka z wisiorkiem, czym
spowodowa³ ³¹czn¹ sumê strat w
kwocie 3 tys. z³ na szkodê Micha³a A.
z £obza.
Pobi³ zagórzyczanina
W dniu 1.08.2012 roku w godz.
22.00 - 22.15 w Zagórzycach, Marcin G. (zam. gm. £obez) dokona³
uszkodzenia cia³a Romana K. z Zagórzyc, bij¹c go piêœciami po ca³ym
ciele spowodowa³ obra¿enia w postaci otarcia naskórka, zasinienia na
rêkach, tu³owiu oraz obruszenie
zêba górnego prawej jedynki, które
to obra¿enia naruszaj¹ czynnoœci narz¹dów cia³a na czas powy¿ej dni
siedmiu.
Ujawnienie skradzionego
telefonu
W dniu 3.08.2012 r. oko³o godz.
19.45 w GrzêŸnie, Edward S. (zam.
gm. Dobra) posiada³ telefon komórkowy marki Samsung, pochodz¹cy z
kradzie¿y z w³amaniem dokonanym
w Szczecinie w dniu 20.04.2011 r.
Uderzy³a sarnê
W dniu 4.08.2012 r. ok. godz.
9.30, na drodze Runowo Pomorskie
- Siedlice, Ma³gorzata B. z Recza,
kieruj¹c samochodem Citroen, uderzy³a w sarnê, która wbieg³a z pobocza.
Wpad³ w poœlizg
W dniu 4.08.2012 r. o godz.
16.30, na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko, Piotr W. ze Szczecina, kieruj¹c Mercedesem, na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do istniej¹cych
warunków na drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg i wjecha³ do rowu.
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Galeria tygodnika
Julia

Zapiski z pamiêci (cz. 14)
Niepisana tradycja
Ka¿de œrodowisko ma swoje
przywileje. S¹ one pisane i niepisane. Wêdkarze wykupuj¹cy uprawnienia do wêdkowania ³odzi¹ na jeziorze Woœwin tak¿e je mieli. Najwa¿niejszym z tych przywilejów
by³o prawo zbierania pup zastawionych przez zawodowych rybaków
na wêgorze po godzinie 9 rano, ka¿dego dnia, a¿ do popo³udnia tego samego dnia.
A wynika³o to z tego, ¿e prawie
codziennie wieczorem rybacy zastawiali pupy w wybranym miejscu
jeziora, co by³o widoczne z daleka i
starannie honorowane przez
wszystkich porz¹dnych wêdkarzy,
oprócz nielicznych chamów, prawdopodobnie nie wywodz¹cych siê
spoœród braci wêdkarskiej.
Bardzo wczesnym rankiem rybacy wyp³ywali w upatrzony rejon i
bardzo starannie zbierali te pupy.
Zbierali je do godziny 9 rano. Z rybami jest tak, ¿e nie mo¿na przewidzieæ, jak siê zachowaj¹. Nie da
rady przewidzieæ, jak zmieni siê
wiatr wiej¹cy z jeziora do brzegu
zatoki. Du¿e sztuki wêgorzy, leszczy, okoni i szczupaków, a nieraz
sumów, potrafi³y przytopiæ korek
pupy i nawet z kilkunastu metrów
nie mo¿na by³o jej wypatrzyæ na
wci¹¿ faluj¹cej wodzie. Du¿e sztuki wyci¹ga³y te¿ pupy na otwart¹
wodê lub wci¹ga³y pupê w trzciny.
Pomimo niesamowicie dobrego
wzroku i doœwiadczenia zdarza³o
siê, ¿e pupy nadal p³ywa³y po wodzie. I wtedy do czynu przystêpowali wêdkarze. Nieraz zdarza³o siê
znaleŸæ takie sztuki ryb, o jakich nie
marzy³o siê w czasie wêdkowania.
Jedynym warunkiem by³o po powrocie z wody wrzucenie pupy do
budy rybaków. Ryby by³y znalazcy.

Podwójna masakra
Pewnego wczesnego popo³u-

dnia, po drugiej stronie jeziora, naprzeciw Oœwina, na brzegu g³êbiny
targaliœmy du¿e iloœci mniej wiêcej
3 kilowych leszczy, gdy wtem patrzê, ¿e na prawo od nas, na tak zwanej Naszej pla¿y, gotuje siê woda.
Wyjaœniê, ¿e Nasza pla¿a by³a nasza. To znaczy, ¿e na ogromnej p³yciŸnie, z piêknym, piaszczystym
dnem, w ciep³e sierpniowe dni lubiliœmy siê zatrzymaæ i wyk¹paæ na
golasa. Od strony brzegu by³ kilkusetmetrowy las trzcin, a od strony
wody by³ widok na kilka kilometrów. P³ycizna przy trzcinach mia³a
g³êbokoœæ metra, by po 200 metrach
osi¹gn¹æ g³êbokoœci 1,5 m i skoñczyæ siê gwa³townym spadem na
g³êbokoœæ kilkunastu metrów. Mówiê do ojca - popatrz, co tam siê
dzieje. Ojciec b³yskawicznie podj¹³
decyzjê o podniesieniu kotwic i
podp³yniêciu w tamt¹ stronê. Zawo³aliœmy do ³owi¹cego nieopodal p.
Heñka na swojej „Laleczce”, aby
p³yn¹³ z nami. Nie zareagowa³. My
podp³ynêliœmy w kierunku Naszej
pla¿y i rozpoczêliœmy spiningowanie. Co rzut, to uderzenie. Nie za
ka¿dym razem udawa³o siê doholowaæ do ³odzi szczupaka, ale zabawa by³a wyœmienita. Goni¹cy drobnicê szczupak powodowa³, ¿e ta
umyka³a przed nim wachlarzem
wyskakuj¹c nad powierzchniê
wody. Takich wachlarzy by³y dziesi¹tki. Nie wiem po jakim czasie
wszystko nagle znik³o. Jeszcze
przez jakiœ czas rzucaliœmy b³yskiem z nadziej¹ na wiêcej.
Po podliczeniu okaza³o siê ¿e w
krótkim czasie z³apa³em 9, a ojciec
11 szczupaków, takich od kilograma
do prawie dwóch. Gdy by³o po
wszystkim, podp³yn¹³ do nas p.
Heniek. Zjawisko jakie obserwowaliœmy uzmys³owi³o nam, ¿e nawet
szczupaki potrafi¹ stworzyæ ogromne stado, aby wspólnie wygoniæ z
g³êbiny drobnicê i j¹ skutecznie
zaatakowaæ. Cdn.
WP

Mi³oszek

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6, tel. 512 138 349

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

